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INLEIDING 
 

I+Belgium is een platform1 dat de politiediensten, de justitiehuizen, de centra voor elektronisch 

toezicht (CSE – VCET), de penitentiaire administratie en de parketten, die de voorwaardelijk 

in vrijheid gestelde personen, de personen aan wie strafuitvoeringsmodaliteiten werden 

verleend of de geïnterneerden opvolgen, in de mogelijkheid stelt om informatie over de situatie 

van deze personen nagenoeg in realtime te raadplegen en deze gegevens indien nodig te 

actualiseren. Aangezien I+Belgium uitgerold is in alle arrondissementen, is het de bedoeling 

van deze omzendbrief om een zekere uniformiteit op het vlak van de uitvoering te garanderen. 

 

Deze omzendbrief bevat bijgevolg voorlopige richtlijnen inzake het gebruik van het platform 

I+Belgium. 

 

Dit document doet geen afbreuk aan de in de COL 11/2013 (herziene versie van 2 mei 2019) 

gedefinieerde informatiedoorstroming inzake de informatie-uitwisseling met betrekking tot de 

opvolging van personen in vrijheid mits naleving van voorwaarden en de procedure voor de 

opsporing van de personen die voortvluchtig of ontsnapt zijn.  

 

De wet van 5 mei 2019 houdende diverse bepalingen inzake informatisering van Justitie, 

modernisering van het statuut van rechters in ondernemingszaken en inzake de notariële 

aktebank, die in werking is getreden op 1 januari 2020, gaat uit van het principe op grond 

waarvan de verantwoordelijkheid voor de registratie in de databanken bij de overheid 

berust die de beslissingen neemt. In artikel 13 van deze wet wordt in een registratieplicht 

voorzien in het “geïntegreerd register voor opvolging, begeleiding en controle van personen 

die het voorwerp uitmaken van een strafrechtelijke beslissing, een 

jeugdbeschermingsbeslissing of een interneringsbeslissing en die, mits het naleven van 

voorwaarden, in vrijheid zijn, in vrijheid werden gesteld of in vrijheid zijn gelaten”, hierna 

I+Belgium genoemd, die van toepassing zal zijn op de magistraten van de zetel, de griffies, 

de probatiecommissies en de secretariaten ervan, en de penitentiaire administratie.  

 

Het openbaar ministerie dient enkel de gegevens betreffende de voorwaarden die gepaard 

gaan met het behoud of de invrijheidstelling van justitiabelen mits de naleving van 

voorwaarden te registeren wanneer het daartoe bevoegd is. Dit is het geval bij de toepassing 

van de procedure inzake bemiddeling en maatregelen (art. 216ter Sv.) en in sommige situaties 

in het kader van de uitvoering van de autonome straf van elektronisch toezicht (art. 37quater, 

§4 Sw.)   

 

Alle betrokken magistraten en diensten zullen zich dienen te “abonneren” op I+Belgium, 

zodanig dat zij de door dit platform aangemaakte berichten ontvangen. 

                                                           
1 In de wet van 5 mei 2019 houdende diverse bepalingen inzake informatisering van Justitie, modernisering van het statuut van 
rechters in ondernemingszaken en inzake de notariële aktebank (Belgisch Staatsblad van 19 juni 2019 en erratum, Belgisch 
Staatsblad van 17 juli 2019) wordt de wettelijke grondslag voor dit platform vastgelegd (cf. de artikelen 10 tot 14 inzake het 
“geïntegreerd register voor opvolging, begeleiding en controle van personen die het voorwerp uitmaken van een strafrechtelijke 
beslissing, een jeugdbeschermingsbeslissing of een interneringsbeslissing en die, mits het naleven van voorwaarden, in vrijheid 
zijn, in vrijheid werden gesteld of in vrijheid zijn gelaten”). In artikel 27 van diezelfde wet wordt gestipuleerd dat deze bepalingen 
in werking zullen treden op de door de Koning te bepalen datum en uiterlijk op 1 januari 2020. 
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1. AANVANKELIJKE REGISTRATIE 
 

  1.1 De registratie van de beslissingen in I+Belgium 

 

 

De gegevens  over de personen die moeten worden gecontroleerd, onder toezicht geplaatst 

en eventueel opgevolgd, evenals de volledige tekst van de na te leven en te toetsen 

voorwaarden, moeten in I+Belgium worden ingevoerd, met de letterlijke bewoording van de 

rechterlijke beslissing die ze oplegt, zodra deze definitief is geworden.  

In geval van een contactverbod met bepaalde personen en/of een verbod om bepaalde 

plaatsen te betreden moeten de identiteit van deze personen en de concrete grenzen van de 

desbetreffende plaatsen exact worden geregistreerd. 

 

 De registraties worden in I+Belgium uitgevoerd aan de hand van door de bevoegde 

autoriteiten ondertekende beslissingen (cf. de herziene versie van omzendbrief COL 11/2013 

van 2 mei 2019), enerzijds, in een formaat dat compatibel is met Acrobat Reader (pdf) en, 

anderzijds, in een formaat dat kan worden gebruikt in een tekstverwerker, zoals Windows 

Word, Open Office of LibreOffice (doc, docx, odt). Het eerste formaat maakt het mogelijk om 

een elektronische kopie van de beslissing in I+Belgium te downloaden, terwijl het tweede 

formaat erop gericht is om de in de nationale signalering vermelde voorwaarden (ANG) in 

I+Belgium te registreren.  

 

***** 

 

Wat de beslissingen inzake jeugdbescherming betreft 2 moeten de rechters die dergelijke 

maatregelen nemen en die een verbod om bepaalde personen te bezoeken of plaatsen te 

betreden of een uitgaansverbod door de politiediensten laten controleren, deze beslissingen  

in I+Belgium laten invoeren. Hetzelfde geldt voor de eventuele beslissingen tot verlenging of 

wijziging van dergelijke maatregelen.3 In het Vlaamse Gewest kan het parket eveneens een 

beslissing tot uitdoving van de strafvervolging linken aan de naleving van sommige 

voorwaarden van hetzelfde type. De diensten van het parket dienen dan deze gegevens te 

registreren in I+Belgium. Voor de maatregelen genomen door de jeugdrechter of door het 

                                                           
2 Art. 37, §2bis van de wet van 8 april 1965 betreffende de jeugdbescherming, het ten laste nemen van minderjarigen die een als 
misdrijf omschreven feit hebben gepleegd en het herstel van de door dit feit veroorzaakte schade (voorlopig nog van toepassing 
in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en in de Duitstalige Gemeenschap). 
Art. 121 van het decreet van 18 januari 2018 van het parlement van de Franse Gemeenschap houdende het wetboek van 
preventie, hulpverlening aan de jeugd en jeugdbescherming (van toepassing in de Franse Gemeenschap).  
Art. 11 en 25 van het decreet van het Vlaams Parlement van 15 februari 2019 betreffende het jeugddelinquentierecht (van 
toepassing in de Vlaamse Gemeenschap).  
Art. 67 van de ordonnantie van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 
16 mei 2019 betreffende de jeugdhulpverlening en jeugdbescherming (van toepassing in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 
vanaf een nog nader te bepalen datum).  
3 Elke verlenging dient via de tab “verlenging” te worden geregistreerd als een nieuwe maatregel (en niet als een wijziging van 
een bestaande maatregel) wegens een reden die gerelateerd is aan het rapportagesysteem in I+Belgium.   
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parket geldt dat enkel de voorwaarden waarvan de controle aan de politie wordt toevertrouwd 

in I+Belgium mogen geregistreerd worden4. 

De rechters en de onderzoeksgerechten die alternatieve maatregelen voor de voorlopige 

hechtenis nemen,  dienen ze te laten registreren in I+Belgium. Hetzelfde geldt voor de 

eventuele beslissingen tot verlenging of wijziging van een dergelijke maatregel.5  

 

Het elektronisch toezicht als autonome straf en de autonome probatiestraf moeten 

worden geregistreerd zodra de veroordeling in kracht van gewijsde is gegaan. Bij een 

autonome probatiestraf moet een tweede registratie plaatsvinden wanneer de voorwaarden 

worden meegedeeld aan de veroordeelde.6 

 

Alle uitvoeringsmodaliteiten van de vrijheidsbenemende straffen en 

interneringsmodaliteiten zullen door de strafuitvoeringsrechtbank of de 

strafuitvoeringsrechter of,  voor de modaliteiten die onder zijn bevoegdheid vallen, door de 

penitentiaire administratie worden geregistreerd.  

 

 

  1.2 De automatische gegevensuitwisseling van de betrokken  

  diensten 

 

 

Nadat de gegevens werden geregistreerd in I+Belgium, wordt via dit platform automatisch een 

elektronisch bericht met de nodige informatie verzonden naar de volgende diensten: 

  

a.  de dienst “DJO/VSS” van de Federale Politie, om over te gaan tot de signalering   

 (ANG) van de desbetreffende persoon via de tab “Reebox”; 

 

b. het justitiehuis dat bevoegd is om de desbetreffende persoon te begeleiden; 

 

c. de Lokale Politie van de gekende woonplaats dan wel van de vaste of 

occasionele verblijfplaats, om haar bijzondere toezichtsopdracht te kunnen 

uitvoeren met het oog op het eerste gesprek, de controle of het adres effectief is, 

het toezicht op de naleving van de verbodsvoorwaarden en de opvolging van een 

eventuele adreswijziging van de persoon aan wie voorwaarden werden opgelegd7; 

 

                                                           
4 Artikel 10 van de wet van 5 mei 2016 houdende diverse bepalingen inzake informatisering van justitie […] bepaalt dat in deze 
gegevensbank de persoonsgegevens en informatie verwerkt worden die nodig zijn voor de adequate uitoefening van de wettelijke 
of reglementaire opdrachten van opvolging, begeleiding en controle door de bevoegde overheden, organen of diensten bedoeld 
in de artikelen 12 tot 13 (in casu de politiediensten). 
5 Elke verlenging dient via de tab “verlenging” te worden geregistreerd als een nieuwe maatregel (en niet als een wijziging van 
een bestaande maatregel) wegens een reden die gerelateerd is aan het rapportagesysteem in I+Belgium. 
6 Art. 37novies, §3, tweede lid van het Strafwetboek. 
7 Cf. punt 6.2.1. van de herziene versie van de COL 11/2013 van 5 mei 2019 en de artikelen 19 en 20 van de wet van 5 augustus 
1992 op het politieambt.  
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 d. elke bevoegde politiezone op grond van de woon- of verblijfplaats van het 

 slachtoffer, een medebeklaagde of een derde, met wie de onder toezicht 

 geplaatste persoon geen contact mag opnemen8; 

 

 e. elke zone van de Lokale Politie die bevoegd is wegens een verbod om bepaalde 

 plaatsen te betreden, met de bedoeling hen in de mogelijkheid te stellen de 

 algemene politionele toezichtsopdracht uit te voeren9; 

 

 f. de communicatie- en informatiedienst van het arrondissement (SICAD) van de 

 Federale Politie, om de identiteit in de ANG te controleren. 

 

Via I+Belgium wordt een gestandaardiseerd bericht verzonden met alle gegevens van de 

desbetreffende persoon en een elektronische link (URL) naar het platform.  

 

Wanneer dit bericht, om welke reden dan ook, de bestemmeling niet bereikt, kan de 

boodschap steeds worden geraadpleegd op de startpagina van I+Belgium, dat de 50 laatste 

boodschappen bevat die aan hem gericht zijn.  

 

Zowel in het automatische bericht als in de boodschap op de startpagina worden de identiteit 

van de op te volgen persoon (naam en voornaam) vermeld, evenals diens hoedanigheid en 

de identiteit van de ambtenaar die de persoon of de boodschap geregistreerd heeft (naam, 

voornaam en dienst).  

 

2. Uitvoering van de eerste handelingen door de politiediensten 
 

 

1. Bij elke nieuwe registratie in I+Belgium, en voor zover alle gegevens naar behoren werden 

ingevuld, gaat de dienst “DJO/VSS” van de Federale Politie over tot de signalering (ANG) van 

de onder toezicht te plaatsen persoon.  

 

Deze signalering moet gebeuren binnen de twee werkdagen nadat de nieuwe gegevens 

werden ingevoerd. 

 

2. Binnen 15 dagen na de nieuwe gegevensinvoer in I+Belgium neemt de bevoegde Lokale 

Politie fysiek contact op met de gesignaleerde persoon om:  

 

a. te verifiëren of de persoon daadwerkelijk op het opgegeven adres 

gedomicilieerd is of verblijft. Deze controle vindt plaats op dit adres en in 

aanwezigheid van de gesignaleerde persoon10; 

 

                                                           
8 Idem. 
9 Idem. 
10 Cf. de artikelen 7 en 10 van het koninklijk besluit van 16 juli 1992 betreffende de bevolkingsregisters en het 
vreemdelingenregister. 
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b. de verbodsvoorwaarden toe te lichten en te verduidelijken, informatie uit te 

wisselen over de rol en de taak van de politie en over de controle van de 

voorwaarden. 

 

Het verslag van deze controle11 zal in I+Belgium worden opgeladen met de vermeldingen 

“bezoek woonplaats” en “eerste contact met de op te volgen persoon”.12 

 

3. Zodra de nieuwe gegevens in I+Belgium worden geregistreerd, controleert de bevoegde 

SICAD van de Federale Politie de kwaliteit van de ingevoerde informatie en verricht deze 

dienst opzoekingen in de verschillende beschikbare databases.   

 

 

3. Toezicht op de naleving van de voorwaarden 
 

 

1. Wanneer de niet-naleving van de verbodsvoorwaarden geen nieuw misdrijf vormt, dan 

zal de politiedienst binnen 24 uur na de vaststelling ervan een elektronische vermelding “NIET 

NALEVEN VOORWAARDEN” invoeren in I+Belgium met het type en het volledige nummer 

van het proces-verbaal, de datum, de plaats, de niet-nageleefde voorwaarde en een beknopte 

samenvatting van de feiten om ze binnen hun context te kunnen plaatsen. Aangezien het gaat 

om een niet-naleving van de voorwaarden die geen nieuw misdrijf vormt, dient de vermelding 

“in verband met een nieuw misdrijf ” te worden uitgevinkt.  

 

Deze vermelding zal zichtbaar zijn voor de justitiehuizen, die deze gegevens zullen kunnen 

gebruiken. 

 

Deze vermelding zal worden omgezet in een navolgend proces-verbaal bij het aanvankelijk 

proces-verbaal tot vaststelling van de feiten die hebben geleid tot de maatregel, dat zal worden 

verzonden naar het parket dat de maatregel moet opvolgen. Bij een alternatieve maatregel 

voor de voorlopige hechtenis zal in dit navolgend proces-verbaal het dossiernummer van de 

rechter worden opgetekend en zal het worden verstuurd naar de bevoegde onderzoeksrechter 

of naar het parket na de regeling van de rechtspleging. In alle gevallen zal het navolgend 

proces-verbaal het nummer van de signalering in de ANG vermelden. 

 

De bevoegde magistraat kan in voorkomend geval bij de registratie van de voorwaarden 

preciseren dat de politie moet overgaan tot een telefonische verwittiging wanneer vastgesteld 

wordt dat deze voorwaarden niet nageleefd worden. 

 

                                                           
11 In sommige gevallen kan dit eerste gesprek niet plaatsvinden (bijvoorbeeld een gevaarlijke geïnterneerde), wat dient te worden 
gepreciseerd in het vak “Vrij bericht”. 
12 Dit eerste gesprek moet gebeuren voor alle in I+Belgium ingevoerde gevallen (met inbegrip van de verkeersdossiers).  
Niettemin moet dit gesprek worden aangepast naargelang de hoedanigheid en de betrokken persoon, aangezien het vooral de 
bedoeling is te achterhalen of de persoon de hem opgelegde voorwaarden begrijpt en kan naleven. Wat betreft 
verkeersmisdrijven, dient erop te worden toegezien dat de persoon bijvoorbeeld de te volgen opleiding kan bekostigen. Binnen 
deze context treedt de kwestie van het inkomen op de voorgrond. 
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2. Wanneer de niet-naleving van de verbodsvoorwaarden een nieuw misdrijf vormt, dan 

registreert de politiedienst binnen de 24 uur na de vaststelling ervan een elektronische 

vermelding “NIEUW MISDRIJF GEPLEEGD” in I+Belgium met het type proces-verbaal 

(aanvankelijk of vereenvoudigd PV, GAS, gemengd PV13), het volledige nummer van het 

proces-verbaal, de datum, de plaats en een beknopte samenvatting van de feiten.  

 

In deze vermelding dient te worden verduidelijkt of de persoon verhoord werd als verdachte 

voor het nieuwe misdrijf door het gepaste antwoord op de vraag “Gelieve op te geven of er 

een verhoor is geweest of niet ” te selecteren. Er zijn dan drie mogelijkheden “JA”, “NEEN” of 

“NIET VAN TOEPASSING”. Dit laatste punt is belangrijk en moet bij de registratie nauwgezet 

worden opgevolgd: 

 

 “JA”: de persoon werd verhoord. De gegevens aangaande de niet-naleving van 

de voorwaarden en het plegen van het nieuwe misdrijf zullen in het systeem 

worden verzonden en automatisch zichtbaar14 zijn voor de justitiehuizen, die deze 

informatie zullen kunnen gebruiken; 

 

 “NEEN”: de persoon werd niet verhoord. De elektronische vermelding zal niet 

zichtbaar zijn voor de justitiehuizen;  

 

 “NIET VAN TOEPASSING”: moet enkel worden gebruikt voor de 

vereenvoudigde processen-verbaal (GAS, gemengd, enz.) waarvoor een verhoor 

niet steeds vereist is of niet heeft plaatsgevonden. Door “NIET VAN 

TOEPASSING” aan te vinken, zal de informatie aangaande de niet-naleving van 

de voorwaarden en het plegen van het nieuwe misdrijf in het systeem worden 

verzonden en zal ze rechtstreeks zichtbaar15 zijn voor de justitiehuizen, die deze 

gegevens zullen kunnen gebruiken. 

 

Overeenkomstig de gebruikelijke richtlijnen ter zake zal de magistraat van wacht of de 

referentiemagistraat, desgevallend, telefonisch moeten worden verwittigd. Dit zal worden 

toegevoegd aan de voornoemde elektronische vermelding door een specifiek vakje aan te 

vinken.  

 

Tegelijkertijd voert de vaststellende politiedienst een elektronische vermelding “NIET 

NALEVEN VAN VOORWAARDEN” in I+Belgium in met het type en het nummer van het 

proces-verbaal, de datum, de plaats, de niet-nageleefde voorwaarde en een beknopte 

samenvatting van de feiten om ze binnen hun context te kunnen plaatsen.  

 

Aangezien het gaat om een niet-naleving van de voorwaarden die een nieuw misdrijf vormt, 

moet de vermelding “in verband met een nieuwe misdrijf ” aangevinkt blijven. Deze vermelding 

zal dan ook enkel zichtbaar zijn voor de justitiehuizen wanneer het vakje “JA” of “NIET VAN 

TOEPASSING” aangekruist is.  

                                                           
13GAS = gemeentelijke administratieve sanctie – Gemengd PV = naargelang het protocolakkoord. 
14 Zodra de boodschap wordt goedgekeurd door de validator. 
15 Zodra de boodschap wordt goedgekeurd door de validator. 
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Wanneer het verhoor in het kader van punt 2 enige tijd later plaatsvindt nadat de aanvankelijke 

gegevens over de nieuwe inbreuk in I+Belgium werden geregistreerd, dan moet een nieuwe 

boodschap “ANDERE” worden ingevoerd en de vermelding “bericht zichtbaar bij de 

justitiehuizen” aangevinkt. 

 

Kort samengevat, wanneer de niet naleving van de verbodsvoorwaarden een nieuw 

misdrijf vormt, dan moeten twee vermeldingen in I+Belgium worden geregistreerd:  

- “NIEUW MISDRIJF”; 

- “NIET NALEVEN VAN VOORWAARDEN” in samenhang met het nieuwe misdrijf. 

 

Er zal steeds een aanvankelijk proces-verbaal voor het nieuw misdrijf worden opgesteld en 

verzonden naar het parket. 

 

Daarnaast zal overeenkomstig de gebruikelijke procedure een navolgend proces-verbaal 

worden opgesteld bij het aanvankelijk proces-verbaal tot vaststelling van de feiten die hebben 

geleid tot de maatregel op grond van de niet-naleving van de verbodsvoorwaarden. Dit proces-

verbaal zal naargelang het geval dringend worden meegedeeld aan het parket dat de 

maatregel moet opvolgen, aan de bevoegde onderzoeksrechter bij een alternatieve maatregel 

voor de voorlopige hechtenis of aan het parket na de regeling van de rechtspleging.    

 

In geval van niet-naleving van de voorwaarden opgelegd in het kader van een 

probatiemaatregel, zal het navolgend proces-verbaal bij het aanvankelijk proces-verbaal tot 

vaststelling van de feiten die aanleiding hebben gegeven tot de maatregel, door het parket 

worden verstuurd naar de probatiecommissie. 

De magistraten die titularis zijn van het dossier, zullen een kopie van de processen-verbaal 

over elk nieuw door de rechtszoekende gepleegd misdrijf meedelen aan de 

probatiecommissie, behalve wanneer de noodwendigheden van het onderzoek dit 

verhinderen: 

 

1) wanneer de rechtszoekende werd verhoord als verdachte over de feiten; 

 

2) wanneer de rechtszoekende niet kon worden verhoord als verdachte 

omdat hij niet is ingegaan op de daartoe tot hem gerichte oproeping door 

een politiedienst:  

 wanneer de rechtszoekende het voorwerp uitmaakt van een 

signalering met het oog op zijn verhoor met vrijheidsberoving 

(“Salduz 4”);  

 wanneer de feiten leiden tot nieuwe strafrechtelijke 

vervolgingen ten aanzien van de rechtszoekende; 

 wanneer het opsporingsdossier geseponeerd werd, waarvoor 

het motief zal worden vermeld. 
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In geval van niet-naleving van de voorwaarden opgelegd in het kader van een 

strafuitvoeringsmodaliteit toegekend door de penitentiaire administratie, zal het navolgend 

proces-verbaal bij het aanvankelijk proces-verbaal tot vaststelling van de feiten die aanleiding 

hebben gegeven tot de maatregel, door het parket worden verstuurd naar deze administratie. 

 

3. In geval van niet-naleving van de voorwaarden opgelegd in het kader van een 

strafuitvoeringsmodaliteit of uitvoeringsmodaliteit van de internering toegekend door 

de strafuitvoeringsrechter of strafuitvoeringsrechtbank, zal een aanvankelijk proces-

verbaal met code 45(G) – PV van inlichtingen worden opgesteld en rechtstreeks worden 

verzonden naar het openbaar ministerie bij de strafuitvoeringsrechtbank. 

 

4. Bij een wijziging van een woon- of verblijfplaats, een niet-naleving van een woon- of 

verblijfplaatsverplichting of een niet-nakoming van een verplichting om zich aan te 

melden bij een politiecommissariaat registreert de politiedienst 24 uur na de vaststelling 

ervan een elektronische vermelding in I+Belgium met een beknopte samenvatting van de 

situatie en eventueel de geschonden voorwaarde. 

 

In dit geval volstaat de elektronische vermelding. Deze elementen dienen niet te worden 

opgetekend in een proces-verbaal, behalve bij een alternatieve maatregel voor de 

voorlopige hechtenis. De onderzoeksrechter of het bevoegde parket na de regeling van de 

rechtspleging zal, in dit laatste geval, tegelijkertijd de elektronische vermelding en een 

proces-verbaal met dezelfde gegevens ontvangen.  

 

Om de woonplaats te bepalen moet er algemeen gesproken rekening worden gehouden met 

de plaats van inschrijving van de desbetreffende persoon16, d.w.z. de plaats waar hij zijn 

hoofdverblijfplaats gevestigd heeft17, ongeacht of hij er aanwezig dan wel tijdelijk afwezig is. 

In de praktijk kan de verblijfplaats worden gevestigd op een adres dat verschilt van de plaats 

van inschrijving. Het kan gaan om een occasionele verblijfplaats of een gebruikelijke 

verblijfplaats. 

 

Wanneer de betrokkene zich niet bevindt op het gekende en geregistreerde adres van de 

woon- of de verblijfplaats, dan zal een bericht “wijzigen  van de verblijfplaats” worden 

ingevoerd in I+Belgium.  

 

Desgevallend zal de nieuwe, occasionele of gebruikelijke verblijfplaats worden vermeld, 

wanneer ze gekend is.  

 

Om het nieuwe adres te kunnen vaststellen, brengt de adrescontroleprocedure, indien nodig, 

met zich mee dat een buurtonderzoek of een onderzoek bij de familie of de vrienden van de 

betrokkene gehouden wordt om de laatstgenoemde te kunnen lokaliseren, en voor zover dit 

mogelijk is.  

                                                           
16 Cf. de wet van 19 juli 1991 betreffende de bevolkingsregisters, de identiteitskaarten, de vreemdelingenkaarten en de 
verblijfsdocumenten en de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister van de natuurlijke personen. 
17 Cf. de artikelen 16 tot 20 van het koninklijk besluit van 16 juli 1992 betreffende de bevolkingsregisters en het 
vreemdelingenregister. 
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Wanneer het nieuwe adres niet gekend is, dan zal de betrokkene ambtshalve moeten 

gesignaleerd worden (ANG) voor ‘opzoeking verblijfplaats’. 

 

Wanneer de betrokkene verzocht heeft om zijn plaats van inschrijving te wijzigen, dan zal een 

bericht “wijzigen van de woonplaats” in I+Belgium geregistreerd worden met de vermelding 

van het nieuwe opgegeven adres. 

 

De vermelding “wijzigen van de verblijfplaats” of “wijzigen van de woonplaats” zijn zichtbaar 

voor de justitiehuizen. 

 

Bij elke verandering van verblijf-of woonplaats, zal de registratie van het nieuwe adres in 

I+Belgium doorgevoerd worden door de politiedienst die de adreswijziging heeft vastgesteld 

of die nazicht heeft gedaan van de adreswijziging waarover hij geïnformeerd wordt. 

 

Deze registratie zal ertoe leiden dat een automatisch bericht wordt verzonden naar het 

bevoegde parket, de Lokale Politie en het justitiehuis. 

 

Het justitiehuis plaatst eveneens een bericht in I+Belgium over een adreswijziging van de 

woon- of verblijfplaats die de rechtszoekende zou hebben meegedeeld. 

 

Bij een adreswijziging naar een andere politiezone zal de politiezone van de nieuwe woon- of 

verblijfplaats binnen 15 dagen na het verzenden van de automatische boodschap, contact 

moeten opnemen met de betrokkene en een eerste gesprek organiseren door de onder punt 

B.2. vermelde taken te verrichten. De politiezone van het vorige adres kan niet worden gewist 

zolang die van het nieuwe adres nog niet geregistreerd is in I+Belgium en het eerste gesprek 

niet heeft plaatsgevonden, met de bedoeling te vermijden dat de betrokkene tijdelijk niet onder 

toezicht zou staan. 

5. Het openbaar ministerie bij de strafuitvoeringsrechtbank of het parket dat de voorlopige 

aanhouding heeft bevolen, registreert deze maatregel in I+Belgium.  

 

6. Wat het elektronisch toezicht betreft, wordt elke onder toezicht geplaatste persoon die 

zich onttrekt aan de controlemiddelen door bijvoorbeeld zijn enkelband te verwijderen, te 

saboteren of te vernietigen, gekwalificeerd als ‘ontsnapte persoon’ overeenkomstig de in punt 

3.1.2. van de COL 11/2013 vermelde gevallen. 

 

De magistraat van wacht zal onmiddellijk telefonisch worden verwittigd.  

 

De politiedienst die wordt ingelicht door het CSE/VCET registreert onmiddellijk na een controle 

ter plaatse een elektronische vermelding in I+Belgium met de datum, de plaats, het nummer 

van het aanvankelijk proces-verbaal van de inbreuk, een beknopt relaas van de feiten en de 

verwittiging van deze magistraat.  
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Er zal desgevallend een aanvankelijk proces-verbaal met code “16(A) – ontsnapte” worden 

opgesteld en verzonden naar het parket ten laatste vóór 12 uur van de eerstvolgende 

werkdag. 

7. In het kader van de opdracht van algemeen politioneel toezicht op de personen die het 

voorwerp uitmaakt van de gemeenschappelijke COL 11/2013 zal elke politiedienst regelmatig 

de gegevens van de via I+Belgium opgevolgde personen vergelijken met nieuwe gegevens 

over deze personen die worden geregistreerd in de verschillende applicaties van het 

politionele informatiebeheer (ISLP, FEEDIS, enz.).18 De korpschef bepaalt de wijze waarop 

deze opdracht in zijn zone georganiseerd wordt. De directeurs van de Federale Politie leggen 

vast hoe deze opdracht zal georganiseerd worden in hun directie rekening houdend met de 

beschikbare informaticamiddelen. 

  

 

4. DUUR VAN DE REGISTRATIE 
 

  

De ontseining vindt plaats: 

 

- wat de modaliteiten van uitvoering van de vrijheidsbenemende straffen en van de internering 

betreft, bij het verstrijken van de wettelijke of de door de penitentiaire administratie bepaalde 

proeftijd tijdens dewelke de veroordeelde onderhavig blijft aan de naleving van voorwaarden, 

waarvan de schending het openbaar ministerie in de mogelijkheid stelt om te verzoeken de 

toegekende uitvoeringsmodaliteit te herroepen, met name een beperkte detentie, een 

elektronisch toezicht, een voorwaardelijke invrijheidstelling van een veroordeelde, een 

invrijheidstelling op proef van een geïnterneerde, of een voorlopige of vervroegde vrijlating 

met het oog op de verwijdering van het grondgebied of de overlevering19, bij de definitieve 

vrijlating van een geïnterneerde20 of bij de effectieve vrijheidsberoving van een veroordeelde 

of een geïnterneerde als gevolg van de herroeping van de uitvoeringsmodaliteit; 

 

- wat de voorlopige invrijheidstelling om medische redenen betreft, bij de definitieve 

invrijheidstelling van de veroordeelde of bij de effectieve vrijheidsberoving van de 

veroordeelde na de herroeping van de maatregel21; 

 

- wat de terbeschikkingstelling van de strafuitvoeringsrechtbank betreft:  

 

 bij de ontheffing van deze straf door de strafuitvoeringsrechtbank22; 

 

                                                           
18 Deze vergelijking van de gegevens is erop gericht om alle mogelijke voortekenen van recidive snel in kaart te brengen. Het 
opsporen en het delen van deze voortekenen dienen idealiter te kunnen worden geautomatiseerd. Bij het benutten van deze 
gegevens moet er rekening worden gehouden met de feitelijke omstandigheden die ertoe hebben geleid. 
19 Cf. de artikelen 64 en 71 van de wet van 17 mei 2006 betreffende de externe rechtspositie van de veroordeelden tot een 
vrijheidsstraf en de aan het slachtoffer toegekende rechten in het raam van de strafuitvoeringsmodaliteiten. 
20 Cf. artikel 66 e.v. van de wet van 5 mei 2014 betreffende de internering. 
21 Cf. artikel 76 e.v. van de wet van 17 mei 2006. 
22 Cf. de artikelen 95/29 en 95/30 van de voornoemde wet van 17 mei 2006. 
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 bij het verstrijken van de voor deze straf vastgestelde termijn (die een 

aanvang  neemt bij het verstrijken van de hoofdstraf23), wat neerkomt op 

de definitieve invrijheidstelling van de veroordeelde24; 

 

-wat de straf van elektronisch toezicht betreft:  

 

 bij het einde van de uitvoering van deze straf;  

 

 wanneer de straf niet of slechts gedeeltelijk is uitgevoerd, bij de volledige 

of gedeeltelijke tenuitvoerlegging van de vervangende gevangenisstraf; 

 

- wat de autonome probatiestraf betreft:  

 

 automatisch bij het verstrijken van de desbetreffende straf, te rekenen 

vanaf de  registratie van de aan de veroordeelde meegedeelde 

voorwaarden en rekening houdend met een eventuele verlenging van de 

door de probatiecommissie vastgelegde initiële termijn25; 

 

 op het moment waarop de beslissing, aan de hand waarvan de 

probatiecommissie, wanneer zij meent dat de autonome probatiestraf 

volledig ten uitvoer werd gelegd, beslist dat deze straf ten einde loopt, 

definitief geworden is26; 

 

 wanneer de straf niet of gedeeltelijk is uitgevoerd, tijdens de 

tenuitvoerlegging van de bijkomende in de beslissing vastgelegde straf27. 

 

- wat de probatieopschorting en het probatie-uitstel betreft:  

 

 automatisch bij het verstrijken van de desbetreffende straf of maatregel, 

die begint op de dag van de uitspraak van de beslissing;  

 

 in geval van de herroeping van een maatregel van probatieopschorting of 

een maatregel van probatie-uitstel, wanneer de beslissing tot herroeping 

definitief is geworden; 

 

- wat de voorwaardelijke invrijheidstelling als alternatief voor de voorlopige hechtenis betreft, 

bij het verstrijken van een termijn van drie maanden te rekenen vanaf de aanvankelijke 

beslissing of elke latere beslissing tot verlenging door de onderzoeksrechter of het 

onderzoeksgerecht of door de feitenrechter na de regeling van de rechtspleging; 

 

                                                           
23 Cf. artikel 95/2 van de voornoemde wet van 17 mei 2006. 
24 Cf. artikel 95/28 van de voornoemde wet van 17 mei 2006. 
25 Cf. de artikelen 37octies, §§ 1 en 2, en 37novies, § 3, tweede lid en 37decies, § 1er, eerste lid van het Strafwetboek. 
26 Cf. artikel 37decies, § 1, derde lid van het Strafwetboek. 
27 Cf. artikel 37undecies van het Strafwetboek. 
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-wat het bevel tot voorlopige aanhouding betreft, tijdens de tenuitvoerlegging van deze 

beslissing, door de aanhouding van de betrokken persoon met het oog op zijn opsluiting of bij 

een beslissing van de strafuitvoeringsrechtbank om de modaliteit niet te schorsen  of te 

herroepen; 

 

- wat het toezicht op de naleving van de aan een minderjarige opgelegde voorwaarden betreft, 

bij het verstrijken van de in de beslissing vastgelegde termijn; 

 

- wat de signaleringen in geval van een voortvluchtige persoon of ontsnapte persoon betreft, 

bij de arrestatie of de gevangenneming van de betrokkene met het oog op zijn opsluiting, ofwel 

in de gevangenis of in de psychiatrische afdeling van de dichtstbijzijnde gevangenis, ofwel in 

de gevangenis (voor de veroordeelden), ofwel in de psychiatrische afdeling van de 

gevangenis, in de inrichting of in de afdeling voor de bescherming van de maatschappij, in het 

aangewezen forensisch psychiatrisch centrum of in de erkende zorginrichting (voor de 

geïnterneerden). 

 

 

5. EVALUATIE 
 

Alle moeilijkheden bij de toepassing van deze omzendbrief zullen meegedeeld worden aan 

de procureur-generaal van het betrokken rechtsgebied en aan de procureur-generaal te 

Bergen, die op grond van artikel 4, 1° van het koninklijk besluit van 9 december 2015 

betreffende de specifieke taken van de leden van het College van Procureurs-generaal 

bevoegd is op gebied van politie en die voorzitter is van de stuurgroep “I+Belgium”. 


